
 همیت غیرت از نگاه اسالما

 *تبریزی نیا پاک عبدالکریماالسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

به معنای جدا شدن از ، موضوعی فطری است و دوری از آن، «غیرت»خصلت پسندیده 

 حیاتی و ضروری آنجا تا انسانی، جامعه در غیرت فطرت پاک انسانی است. وجود

دار پرچمنیز داشته و انبیا و امامان عنایت آن به احکام، تشریع در اسالم که است

 این امر بودند.

  شناسي غيرتمفهوم

 ناموس، و عرض از شدید دفاع معنای به و شده گرفته تغیّر و تغییر از اصل در غیرت،

 دگرگون و متغیّر دفاع، هنگام غیور انسان چهره معموالً است. دین و کشور و مال یا

 دیاثت غیرت، ضدّ شود. می دیده اش چهره در شدید و جدّی دفاع های نشانه و گردد می

 و ویرانگر پیامدهای موجب که است انگاریسهل و سستی یا تفاوتیبی و غیرتیبی و

 1.شودمی زشت بسیار هایانحراف

 جایگاه غيرت در اسالم

های دینی بر آن  غیرت در اسالم، جایگاه خاصی دارد. از این رو است که در آموزه

 هیچ که است صفتی غریزی، صفت این» نویسد: می تأکید شده است. عالمه طباطبایی

 اسالم و است آدمی فطریات از یکی غیرت،. نیست بهره بی آن از کلی طور به انسانی

 «.کندمی تعدیل را فطری امور و شده تشریع فطرت بر اساس که است دینی هم

                                                
 .* پژوهشگر حوزه علمیه
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 سوی به سویی هر از را غیرت یعنی فطری، ودیعه این اسالم،: »کندایشان اضافه می

 توحید همان که قالب یک در را بسیاری موارد سپس و برگردانیده متعال خدای

 باشد، خداپسندانه ورزیدن تعصب که جا هر تر،واضح عبارت به است؛ ریخته باشد، می

 1.«ورزید غیرت نباید نباشد، خدا خشنودی موجب که هر جا و ورزید تعصب باید

بر همین . است فطری انسان و طبیعی واکنش بنابراین، از منظر اسالم، غیرت یک

َُلْمُ»فرموده: غیرتان را افرادی بیمار معرفی کرده و بی اساس، امیر مؤمنان َيَغِرُُُِإَذا
ُجُلُ ؛ زیرا چنین «قلب استوارونه باشد، نداشته غیرت انسانى اگر 2 ؛اْلَقْلبَُُفُهَوَُمْنُكوُسُُُالرَّ

 . است رفته بیرون خود طبیعی و فطری حالت فردی، از

 که همان گونهن است که آاینجا  منظور از قلب وارونه در ،به گفته عالمه مجلسى

فاقد غیرت نیز تهى از صفات و  قلب افراد، گیردظرف وارونه چیزى در آن جاى نمى

 3.اخالق برجسته انسانى است

 تشریع در اسالم مقدس شارع که است حیاتی آنجا تا انسانی، جامعه در غیرت وجود

ُ»: فرمود خدا رسول. است داشته عنایت آن به نیز احکام َمُُاللهَُُِانَّ َُُوُُاْلَحراَمَُُحرَّ َُحدَّ
َمَُُغْيَرِتِهُُِمْنَُُوُُاللِهُُِمَنَُُاْغَيَرَُُاَحٌدُُماَُُوُُالُحدودَُ  محرمات خداوند، که باشید آگاه 4؛اْلفواِحَشَُُحرَّ

 غیرت، روی از که نیست خدا از غیورتر کس هیچ و کرد وضع را حدود و حرام را

 و لطف نظر شخص غیوری، هر به خدا اساس، همین بر «.است کرده حرام را هازشتی

ُ»: فرمود صادق امام. دارد مرحمت َُُغيُوٌرُُاللهَُُِانَّ ُُُيِحبُّ  است غیور خداوند، 5؛َغيورٍُُُكلَّ

  «.دارد دوست را مندیغیرت هر و
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 خداوندصفت 

در هر کس این صفت وجود  1.است الهی بارز صفات از غیرت،مند  ارزش خصلت

َهَُيَغاُرُِلْلُمْؤِمِنيَنُ»فرمود:  علی ای از این ویژگی خداوند متعال است.دارد، جلوه ُاللَّ ِإنَّ
ُاْلُمْؤِمَناِتُ هُُُ-َو َُفِإنَّ َُيَغاُر َُل َُمْن ُه ُِإنَّ ُاْلُمْؤِمُن مرد و زن  برای خداوند 2 ؛ اْلَقْلبَُُمْنُكوُسَُُُفْلَيَغِر

 وارونه دلش نورزد، غیرت کس هر. آورد غیرت باید نیز او پس ورزد.می غیرت مؤمن،

 دینی، احکام و دین نیز و مخلوقات به نسبت و است غیور بنابراین، خداوند« .است

 دینی، احکام و اخالقی هنجارهای و دین به تعرض گونه هر از و ورزدمی غیرت

ُِمَنُ» :است فرموده باره این در نیزپیامبر. دهدمی نشان واکنش ْغَيَر
َ
ُأ َحٌد

َ
ُأ هَُُما  3؛ اللَّ

  «.نیست خدا از مندترغیرت کسی هیچ

 مندیغيرت الگوهای

هستند.  پاک هایانساندر رتبه  در ردیف اولین غیوران عالم و انبیا و امامان معصوم

 .مکارم اخالق اختصاص داده پیغمبرانش را ب بلندمرتبهخداى فرمود:  امام صادق

بدانید ید و یاگر آنها در وجود شما هم بود، خدا را سپاس گو ؛یدیشما خود را بـیـازمـا

ه ست و اگر در شما نبود، از خدا بخواهید و نسبت با که بودن آنها در شما خیر شما

که غیرت، یکی از شـمـرد  آن مکارم دهگانه اخالقی را برسـپـس  .یدیآنها رغبت جو

 4پردازیم.مندی می آنها بود. در ادامه، به معرفی برخی از الگوهای غیرت
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لَّهَ وَ ارْغـَبُوا ِِلَيْهِ فِيهَا قَالَ فـَإِنْ کَانَتْ فِيکُمْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ ذَلِکَ مِنْ خَيْرٍ وَ ِِنْ لَا تَکُنْ فِيکُمْ فـَاسـْأَلُوا ال
رَ وَ الشُّکـْرَ وَ الْحـِلْمَ وَ حـُسـْنَ الْخـُلُقِ وَ السَّخـَاءَ وَ الْغـَيْرَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ فَذَکَرَهَا عَشَرَةً الْيَقِينَ وَ الْقَنَاعَةَ وَ الصَّبْ

 «.الْمُرُوءَةَ
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 . حضرت ابراهيم1

ِبيُُِإْبَراِهيُمَُُُكاَنُ» :فرمایدمی ابراهیم غیرت در باره اکرم پیامبر
َ
ْغَيُرُُُأ

َ
ُأ َنا

َ
ُأ َُو َغُيورا 

 « اویم. از ترغیرت با من و بود غیرت با ابراهیم، پدرم 1 ؛ ِمْنهُُ

در این زمینه فرمود: وقتى که خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل خود  امام باقر

برگزید، مَلَکُ المُوت این بشارت را به صورت جوانى سپیدموى به نزد او آورد. ابراهیم 

وارد خانه شد و ملک الموت را در میان خانه خویش دید و چون ابراهیم مردى 

ود. با تعجب پرسید: اى بنده خدا، چه اش بمند بود، همواره مواظب حریم خانه غیرت

کسى تو را به خانه من راه داده؟ ملک الموت گفت: پروردگارم. ابراهیم گفت: 

پروردگارم نسبت به این خانه سزاوارتر از من است. تو کیستى؟ گفت: من، ملک 

اى؟ ملک الموت گفت:  الموتم. ابراهیم ترسید و گفت: آیا براى قبض روح من آمده

ام تا این بشارت را  خداوند بلندمرتبه تو را خلیل خود نموده است و من آمده خیر، اما

ام به خدمت و عبادت  به تو ابالغ کنم. ابراهیم گفت: به جهت این امر، امیدوارم تا زنده

 2او مشغول باشم.

 . حضرت عيسي2

را ستوده و او را از جمله  و غیرت حضرت یوسف دامنی پاکخداوند متعال 

تِىَُُراَوَدْتُهَُُوُ»ی غیرت معرفی کرده است: الگوها ْفِسِهَُُعنَُبْيِتَهاُفِىُُُهَوُُالَّ َقِتَُُوُُنَّ ْبَواَبَُُغلَّ َُوُُاْْلَ
ِهَُُمَعاذََُُقاَلَُُلَكَُُهْيَتَُُقاَلْتُ هُُُاللَّ ْحَسَنَُُُُربّىُُِإنَّ

َ
هَُُُمْثَواَىُُأ اِلُموَنُُُيْفِلُحَُُلُُِإنَّ  که زن آن و 3؛ الظَّ

 به سوى] بیا: گفت و بست را درها کرد. کامجویى تمنّاى او از بود، او خانه در یوسف

 مصر(، )عزیز او! خدا به برم مى پناه: گفت یوسف [!مهیا است تو براى آنچه

 خیانت و ظلم او به است ممکن آیا] داشته. گرامى مرا مقام است و من نعمت صاحب

 « شوند. نمى رستگار همانا ستمکاران [کنم!

جوان پاک را در جهت دفاع از حریم عفت و غیرت، به رخ جهانیان  های آنآنگاه تالش

ای در حفظ این ودیعه الهی حاضر بود که دهد که او تا چه اندازهکشد و توضیح میمی
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ْجُنَُُُُرّبَُُقاَلُ»هزینه پرداخت کند. از این رو، فرمود:  ُُالسِّ َحبُّ
َ
اُُُُِإلَىُُأ َُُوُُِإَلْيِهَُُيْدُعوَننِىُُِممَّ ُِإلَّ

َُُُُعنّىُُِرْفَُتْصُ ْصُبَُُكْيَدُهنَّ
َ
ُُأ نَّ َِ ُكنَُوُُِإَليْه

َ
َنُُأ اِهِليَنُُمِّ ََ  زندان! پروردگارا: گفت یوسف 1؛الْج

 نیرنگ و مکر اگر و !خوانند مى آن به سوى مرا اینها آنچه از است ترمحبوب من نزد

« بود. خواهم جاهالن از و شد خواهم متمایل آنان به سوى نگردانى، باز از من را آنها

 موجب شد تا ایشان به صاحب نعمت خود خیانت نکند.  ورزی یوسفغیرت

 حضرت موسي. 3

ابن های الهی و ناموسی آماده بود. همواره در راه دفاع از ارزش حضرت موسی

با کسی مصاحبت  و مند بودمردی غیرت همانا حضرت موسی: گویدمیعباس 

همراهی  .آنکه ناموسش دیده نشود جهتبه  ؛[آوردو کسی را به خانه نمی] نداشت

های از جمله جلوه ،با دختر حضرت شعیب مندانه حضرت موسیغیرت

 2مندی این پیامبر الهی است.غیرت

 . پيامبر اسالم4

 و مندی غیرت عمق رسول گرامی اسالم سیره و سخنان به گذرا نگاهی

های ورزی، انسانحضرت ضمن رعایت غیرت .شودمی روشن پیامبر ورزی غیرت

 کرد. رسول خداتندی برخورد میها بهغیرت نمود و با بیغیرت را نکوهش میبی

ُِمَنُ»کند: غیرت را چنین نکوهش می مردان بی َُو ُاْلُمْؤِمِنيَن ُِمَن َُيَغاُر َُل ْنَفَُمْن
َ
ُأ ُه ُاللَّ َجَدَع

 «غیرت را قطع کند و خوار نماید.مانان بیخداوند بینی مؤمنان و مسل 3؛اْلُمْسِلِميَنُ

. شد مسلمان ظاهر به مکه، فتح از بعد عثمان، عموی و مروان پدر العاص،ابی بن حکم

 با هایشحجره از یکی در پیامبر داد. روزیرا آزار می او همواره پیامبر

 و نگریستمی حجره آن داخل به در شکاف از حَکَم. بود نشسته علی حضرت

 که پیامبر. کردمی گوش حجره داخل افراد دیگر و پیامبر سخنان به دزدانه
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 و آمد بیرون حضرت. بیاور را او برو: فرمودامیر حضرت به بود، شده متوجه

 حَکَم، کردنِ لعنت از بعد پیامبر. برد داخل به را او و کشید و گرفت را حکم گوش

  1.کرد تبعید طائف به را او

 . امام علي5

روند و مردان هم وقتی شنید زنان در بازارها دوش به دوش مردان راه می امام على

ُِنَساَءُكْمُ»دهند، شدیداً ناراحت شده و فرمود: حساسیت نشان نمی نَّ
َ
ْئُتُأ ْهَلُاْلِعَراِقُُنبِّ

َ
َياُأ

َما
َ
ُأ يِق ِر ُالطَّ ُِفي َجاَل ُالرِّ َُُُتْسَتْحُيوَنُُُيَداِفْعَن َُتَغاُروَن َُل ُُيَزاِحْمَنَُو ُِإَلىُاْْلَْسَواِق َُيْخُرْجَن ُُِنَساُؤُكْم

 مردان تنه به شانتنه خیابان در تانزنان که رسیده خبر من ای اهل عراق! به 2 ؛اْلُعُلوج

تان در بازارها دوش به دوش ندارید که زنان کنید؟ آیا غیرتحیا نمی آیا خورد.مى

ُهُ»ایشان در سخن دیگری فرمود: « نند؟کروند و با آنان برخورد میمردان راه می َلَعَنُاللَّ
  «ورزد.نمی غیرت که را کسی کند لعنت خداوند 3؛َمْنَُلَُيَغار

 امیر همسایگى در و مدینه شهر در من: گوید مى مدینه اهالى از یکى مازنى، یحیاى

 آنجا در  على دختر زینب، که بود منزلى پهلوى منزلم و بودم على مؤمنان،

 هم را او صداى و ندید را او قامت و قد کسى گاههیچ! سوگند خدا به. کرد مى زندگى

 دل در برود، خدا پیامبر بزرگوارش جدّ زیارت به خواست  مى هر گاه او. نشنید

. رفت مى  حسین و حسن برادرانش و مؤمنان امیر پدرش همراه به و شب

َُاْنَُُاْخَشى» :فرمود مى  حسن امام به ، زینب گونه این تشرف مورد در  على
ْيَنُبُُُاْخِتَکَُُشْخِصُُِاَلىَُاَحٌدَُُيْنُظَرُ  .« کند نگاه زینب خواهرت اندام به کسى که دارم بیم 4؛ َز

                                                
دامغانى،  محمود مهدوى ترجمه ،البصرة حرب فی العترة لسيد النصرة و الجمل ترجمهنبرد جمل، شیخ مفید،  1.

 .109ش، ص 1383 ،اوّل چاپ، نشر نی : تهران

 همان. 2.
 .235، ص20 جق، 1409، اوّل، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ وسائل الشيعةمحمد بن حسن، شیخ حر عاملى،  3.

مستدرك ) بن نور اهلل، عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلیات و األخبار و األقوال عبداهلل. بحرانى اصفهانى، 4
 .955، ص2، قسم 11 ج  ق،1413، اوّلالمهدی، چاپ  مؤسسة االمام، قم: سيدة النساء ِل  اإلمام الجواد(
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 . امام حسين6

 خاندان از حمایت بر عاشورا روز در است، عالم مندانغیرت سرآمد که امام حسین

داد که دشمنان به حریم خانواده حضرت اجازه نمینمود.  تأکید پدرش خانواده و پیامبر

ایشان نزدیک شوند. از این رو، به یاران خود دستور داده بود که از آنان محافظت کنند. 

  خود نیز فرمود:

ُ َنــاُاْلُحَســْيُنُْبــُنَُعِلــىِّ
َ
ُأ

 

 

 

ْنَثنـــــــــى
َ
ْنُلُأ

َ
ُُآَلْيــــــــُتُأ

 

بــــى
َ
ْحمـــىُِعيـــالِتُأ

َ
ُأ

ُ

 

ـــىُ ْمضـــىَُعل
َ
ـــِىُُُأ ِب ـــِنُالنَّ ُُدي

ُ

ام که به کنم. سوگند خوردهمن، حسین، فرزند علی هستم. از خاندان پدرم حمایت می»
 «دشمن پشت نکنم و پیرو دین نبی اکرم باشم.

 از گروهی شنید وقتی بود، افتاده زمین بر شهادت که لحظات واپسین حضرت، در آن
 سرشان بر دارند،را  کودکان و زنان به تعرّض و هاخیمه به حمله قصد دشمن سپاه

ُِإْنُ» :کشید فریاد ِبيُُسْفَياَن
َ
ُأ ُآِل ُِشيَعَة َُيا ْيَلُكْم ُاْلَمَعاَدُُُِديٌنَُُُلُكْمَُُُيُكْنَُُُلْمَُُُو َُتَخاُفوَن َُل ُُكْنُتْم َو

َُكَماَُتْزُعُ ُِإْنُُكْنُتْمَُعَربا  ْحَساِبُكْم
َ
ُِإَلىُأ ُاْرِجُعوا َُو َُهِذِه ُِفيُُدْنَياُكْم ْحَرارا 

َ
ُأ  پیروان ای 1 ؛ُمونَفُكوُنوا

 اگر و باشید آزاده تاندنیای در پس ترسید،نمی معاد از و ندارید دین اگر! ابوسفیان آل
برگردید؛ همچنانکه خود را دارای غیرت  خویش تبار و غیرت اصل به عرب هستید،

 « دانید.عربی می

 اقسام غيرت

 ناپسند )مذموم(پسندیده )ممدوح( و  بخش دو به در فرهنگ اهل بیت غیرت،

 مؤمن، غیرت 2؛ُسبحاَنهُُُِبالّلهُالُمؤِمِنَُُغيَرةُُ» :فرمایدمی على امام. شده است تقسیم
فقط  که است غیرتی ارزشی، و صحیح غیرت بنابراین، «.است سبحان خداوند برای

  گیرد.صورت می شرعی و عقالیی اصول مدار بر برای رضای خدا و

                                                
، اوّلجهان، چاپ  ابن طاووس، على بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف، ترجمه فهرى، تهران: انتشارات .1

 .120ص  ش،1348

، اوّلالواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ  عبد. تمیمى آمدى، 2
 .91ص  ش،1366
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یا ناپسند آن است که مبنای عقالیی و شرعی ندارد و در موارد صحیح  اما غیرت مذموم
 فشار تحت بدگمانی سبب به را فرزندش زن و شود؛ مثل اینکه شخصیاستفاده نمی

ُِفيُاْلَحََلل»: در مورد غیرت ناپسند فرموده صادق امام .قرار دهد  امور در 1؛ َلَُغْيَرَة
 .«نابه جا است ورزی،غیرت، حالل

 غيرتيبي عوامل

 . مواد مخدر1

کننده را شدیداً تحت تأثیر قرار تواند مصرفمصرف مواد مخدر، از عواملی است که می

های مادی و شود تمام سرمایهخود کند؛ به طوری که حاضر میداده و او را از خود بی

شود غیرت میمعنوی خویش را در این راه مصرف کند. معتاد به مواد مخدر، چنان بی

 هستی و ناموس خود را در این راه فدا کند.ممکن است که 

 نفس ضعف و بينيکم خود. 2

دفاع و حمایت  توانایینفس  گاهی .بینی و ضعف نفس استغیرتی، خود کماز علل بی

شرع و عرف پشتیبانی و نگهبانی از آن را بر وی واجب و ضروری شمرده  از آنچه

ندارد و در این حالت است که قوه غضبیه که به عنوان پاسبان انسان به او ارزانی  ،است

 شود.از کارکرد خویش تهی میاز حالت عادی خود خارج شده،  ،شده است

 های مبتذل موسيقي. 3

باشد  های حرام و مبتذل می ها و موسیقی به ترانهگوش سپردن ، غیرتیاز دیگر عوامل بی

ِإَذاُُضِرَبُِفيُ»فرمود:  امام جعفر صادق. کند حیا می و زن را بی غیرت که مرد را بی
ُُعْضٍوُِمْنهُُ ْيَطاُنُُكلَّ َجاُلَُوَضَعَُذِلَكُالشَّ َُدَخَلَُعَلْيِهُالرِّ ُِباْلَبْرَبِطَُو َبِعيَنَُيْوما  ْر

َ
َُرُجٍلُأ َُعَلىَُمْنِزِل

َُنَفَخُِفيِهَُنْفَخةُ  ىُُتْؤَتىُِنَساُؤُهَُفََلَُيَغاُرُُِمْثِلِهُِمْنَُصاِحِبُاْلَبْيِتُُثمَّ کسی که  2؛َفََلَُيَغاُرَُبْعَدَهاَُحتَّ

و مردم بر او وارد شوند، شیطان تمام  نواخته شوداش صوت موسیقی چهل روز در خانه

از آن و حیا پس غیرت دمد. و در وجود او مینماید اعضای خود را به بدن او مسح می

                                                
 .234ص  ،11  ج ق،1429 ، اوّلالحدیث، چاپ   دارکافی، قم: ال. کلینى، محمد بن یعقوب، 1
 .433ص ، 6 ، ج پيشينالکافی، . کلینی، 2
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 ،ر با زنش، در مقابل خودش، فعل قبیحی انجام دهندتا جایی که اگ ؛مرد برطرف گردد

 «کلی از آن مرد برطرف شود.آید و صفت غیرت و حیا بهاو بدش نمی

 . نگاه به نامحرم 4

کند. کاهد و او را در دفاع از ناموسش سست مینگاه به نا محرم، از غیرت مرد می

فرموده بود: من  هایپرسشدر جواب  حضرت امام رضاگوید: میمحمّد بن سنان 

مرد را تهییج و  ،زیرا این نگاه ؛حرام استنامحرم، نگاه کردن به موهاى زنان و بانوان  

همچنین است حکم  .کشاند پسند مىاعمال ناو  حرامرا به فساد و  او تحریک نموده و

مگر در موردى که حق تعالى در قرآن  ؛که نگاه مرد به آنها حالل نیست ،غیر مونگاه به 

اش را از دید نامحرمان حفظ کند، اگر مردی بخواهد خانواده 1.را استثنا کرده استآن 

 باید خود نیز از نگاه به نامحرم چشم بپوشد تا همسرش پاک بماند. 

 هر که باشد نظرش در پی ناموس کسی              

  ر بولهوسیپی ناموس وی افتد نظ                                                     

 هاها و نوشيدنيبرخي خوردني .5

 جفت و ندارد ناموسی غیرت غیرتی، خوردن گوشت خوک است. خوک،از عوامل بی

 .بردمی هم لذت عمل، این از داده، قرار دیگر نر هایخوک استفاده معرض در را خود

 را رذیله اخالق و صفات همان کنند،می از گوشت خوک تغذیه که اشخاصی این رو، از

در فهرست غذاهای حرام قرار  خوک مصرف گوشتبه همین جهت،  .کنند می پیدا

َمَُعَلْيُكُمُ» :فرمایدقرآن کریم سه بار این حکم را تکرار نموده و می .گرفته است َماَُحرَّ ِإنَّ
يِرُ ُاْلِخْنِز َُوَلْحَم َم َُوالدَّ این است   خوک  صفات  از جمله»نویسد: استاد مطهری می 2«.اْلَمْيَتَة

که خیلى کثیف است. در حدیث است که یکى از خصایص روحى این حیوان این 

برد. غیرت ناموس در  غیرت را از بین مى [غیرت ندارد و خوردن گوشت آن،]است که 

خروس زیاد است و حیوانى که اصالً این خاصیت در او نیست، خوک است. وقتى از 

ُُيْذِهُبُ»فرماید:  کنند، مى راجع به حرمت گوشت خوک سؤال مىامام رضا ُه ِلنَّ

                                                
 .565 ص، 2  ج، قم: نشر داوری، علل الشرائع. شیخ صدوق، 1
و  3؛ سوره مائده، آیه «.است کرده را حرام خوک گوشت خون و مردار، یقین خداوند،به: »173سوره بقره، آیه  .2

 .115سوره نحل، آیه 
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این حالتى که شما اآلن در اروپا « برد... غیرت را از بین مى [خوک،]براى اینکه  ؛اْلغيَرةَُ

 1 «بینید، اثر گوشت خوک است که حاصلش را بروز داده است. مى

 پيامدهای مادی و معنوی غيرت

 پردازیم.خی آثار ارزشی و پیامدهای سازنده غیرت میدر ادامه، به بیان بر

 . سالمتي نسل انسان1

 هم غیرت حس اگر»نویسد: ترین اثر غیرت در مردان میدر مورد مهم استاد مطهری

 یکدیگر با هانسل رابطه کند، پاسبانى و حفاظت همیشه را بذر محل که بود نمى مرد در

 را خود پدر فرزندى هیچ و شناخت نمى را خود فرزند پدرى هیچ شد، مى قطع کلىبه

 2 «.سازد مى متزلزل را بشر بودن اجتماعى اساس رابطه، این قطع. کیست دانست، نمى

 . دفاع از حریم خانواده 2

 حفاظت و از جمله رهاوردهای غیرت، دفاع از حریم ناموس و خانواده است. حمایت

 تأکید با اسالم و دارد مسلمان شخص مردانگی و شرف با تنگاتنگ ارتباطی ناموس، از

 خارجی و داخلی گزند گونه هر برابر در کیشانشهم و خود ناموس از که خواسته او از

 نیز خمینی امام فتوای 3ندهد. بروز خود از ایمسامحه کمترین و کند دفاع شدتبه

 تجاوز قصد به ـ دیگران یا باشد همسرش خواه ـ کسی ناموس به اگر»: است چنین

 مهاجم کشتن به گرچه کند؛ دفع را آن ممکن وسیله هر به است، واجب شود، حمله

 حکمش ظاهر به باشد، داشته هم تجاوز از کمتربه آبروریزی قصد اگر بلکه نجامد.ابی

  4.«است همین

 نکوست عاشق از بردن غیرت چه گر                 

  اوست از بیش دایم معشوق غیرت                                                       

                                                
 .71، ص 21  جقم: صدرا، آثار،     مجموعه. مطهری، مرتضی، 1
 .415 ص ،19 ج  همان، .2

 .149 ص ،28 پيشين، ج الشيعه، عاملی، محمد بن حسن، وسائل . حر3

 .87 ص ،1 ج  نا، بی الوسيله، روح اهلل، تحریر . خمينی،4
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 در شود،می وارد خانواده رفیع جایگاه به که هاییآسیب مقابل در بنابراین، حساسیت

ُ: »فرمایدمی مورد این درصادق امام. دارد سزابه اهمیتی عالم خوبان سیره ُالَمرَءُُإنَّ
ُفهاُِخَلٍلَُُثَلِثُُِإلىُِعياِلِهَُُوَُُمنِزِلِهُُفىُيحتاُجُ َُجميَلةٌُُُمعاَشَرةٌُ:ُذِلَکَُُطبِعِهُُفىُيُكنَُلمُإنَُوُُيَتَكلَّ

نَُغيَرةٌَُُوُُِبَتقديٍرَُُسَعةٌَُُوُ  سه رعایت نیازمند اشخانواده به نسبت و خانه در مرد 1؛ِبَتَحصُّ

 غیرتى و اندازه به دستىگشاده رفتارى،خوش: نباشد او طبیعت در هرچند است؛ روش

  «.دارىخویشتن با همراه

  دامني پاک. افزایش  3

 عفیف انسان عنوان که به کسی. آنان است دامنی پاکنشانه عفت و  مثبتِ مردان، غیرتِ

 معیار على حضرت. گذاردمی نمایش به خویش بروز غیرت را با آن شود، شناخته

 و دانسته هاحریم و هاارزش به نسبت او غیرت میزان را، مردی هر عفت سنجش

ُتهُُ» :فرماید می  «.اوست غیرت اندازه به مرد، پاکدامنى 2؛َغيَرِتِهُُقدرَُُِعلىُِعفَّ

 . کسب دوستي خدا4

مندی را نیز دوست دارد و حتی از آنجا که خداوند، خود غیور است، هر انسان غیرت

 که امام صادقاساس و بنیان احکام و نواهی الهی، بر غیرت استوار شده است؛ چنان

َُغُيوٍرَُوُِمْنُ»باره فرمود: در این ُُكلَّ َهَُغُيوٌرُُيِحبُّ ُاللَّ َمَُُُغْيَرِتِهُُُِإنَّ  3؛اْلَفَواِحَشَُظاِهَرَهاَُوَُباِطَنَهاَُُحرَّ
 که است الهی غیرت از و دارد دوست را مندیغیرت هر و است غیرت دارای خداوند

 .«است دهکر حرام را پنهان و آشکار [فحشای و فساد و] زشت کارهای تمام

ــار  ــور اســـت محبـــوب پروردگـ  غیـ
 

 غیرتی آورد ننـگ و عـار  که بی 
 

 هر آن کس کند حفظ ناموس خـویش 
 

 ز دربـار ایــزد بـرد بهــره بــیش   
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